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И З В О Д  И З  З А П И С Н И К А 
 

са 15. редовне сједнице Скупштине града Градишка 
одржане 26.05.2022. године 

 
 Сједница је одржана у сали за сједнице Скупштине града Градишка са почетком у 
09.00 часова. 
 
Предсједавао је г. Миленко Павловић, предсједник Скупштине града Градишка. 
 
Скупштина је почела рад са 24 одборника. 
 
Одборници Марко Шукало, Зоран Кецман, Душан Кочић и Весна Глувић-Челић су 
правдали своје одсуство. Одборници Бојан Вујановић, Драгиша Цвијић и Бранислав 
Мракић су најавили кашњење на сједницу. 

Поред одборника сједници су присуствовали: градоначелник Зоран Аџић, замјеник 
градоначелника Драгана Илић, начелник Службе градоначелника и начелници одјељења 
Градске управе, као и обрађивачи појединих материјала који су на дневном реду данашње 
сједнице. 

Сједници је присуствовао народни посланик Дане Малешевић. 
 

Сједницу су пратила средства јавног информисања. Скупштину је директно преносила 
Радио телевизија Градишка путем Мтел-а канал 97 и Блиц нет-а канал 56.  
 
Одборница Весна Глувић-Челић је приступила Клубу одборника СДС-ПДП. 

 
Предсједавајући је упитао одборнике да ли имају примједбе на Извод из записника са 14. 
редовне сједнице Скупштине града Градишка одржане 18.04.2022. године. Примједби није 
било и констатовано је да је усвојен Извод из записника са 14. редовне сједнице. 
 
Предсједавајући је упознао присутне да се повлачи подтачка из тачке Приједлог одлука из 
имовинско – правних односа те да није потребно изјашњавање. Стигао је и захтјев за 
допуну Дневног реда тачком План за измирење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода. Начелник Службе градоначелника Горан Суботић је образложио 
потребу за допуном дневног реда.  Допуна дневно реда једногласно усвојена. Дневни ред 
је једногласно усвојен након чега је предсједавајући прочитао усвојени Дневни ред за 15. 
редовно засједање Скупштине града Градишка. 
 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

 

1. Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. 
године. 

       
2. Извјештај о реализацији годишњег плана имплементације Стратегије развоја 

града Градишка од 2019 - 2027. године, за 2021. годину. 
      
3. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за 

период 2019-2023. година за 2021. годину. 
      
4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја локалних путева и улица на 

подручју града Градишка за 2021. годину. 
       
5. Извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана“ а.д. Градишка. 
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6. Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. годину. 

      
7. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ Градишка за 

2021. годину. 
       
8. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 

2021. годину. 
       
9. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ Градишка 

за 2021. годину. 
     
10. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште Градишка“ 

Градишка за 2021. годину. 
       
11. Извјештај о пословању и годишњи обрачун „Развојна агенција Градишка - 

РАГА“ за 2021. годину. 
      
12. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. 

годину. 
      
13. Информација о стању у пољопривреди на подручју града Градишка за 2021. 

годину. 
     
14. Информација о стању у области шумарства и ловства на подручју града 

Градишка за 2021. годину. 
      
15. Информација о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у систему 

централног гријања на подручју града у грејној сезони 2021/2022. година и 
реализацији уговора закљученог између Града Градишка и ИЕЕ д.о.о. 
Бањалука. 

     
16. Информација о стању у области културе на подручју града Градишка за 2021. 

годину. 
 

17. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије образовања и 
запошљавања града Градишка. 

 
18. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног 

предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка.  
 

19. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о промјени облика организовања ЈП 
„Радио телевизија Градишка“ Градишка. 
- Статутарна одлука о допуни Статута Јавног предузећа „Радио телевизија 

Градишка“ Градишка.  
 

20. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка. 
 

21.  План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода. 
 

22. Приједлози одлука о отпису потраживања: 
- Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење комуналних 

добара од општег интереса. 
- Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског 

земљишта. 
- Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате. 
- Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте. 
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23. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 
24. Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

  Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка. 

  Одлука о прихватању поклона. 

  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 

 
25. Одборничка питања. 

 

 
 

Р А Д  И  З А К Љ У Ч Ц И 

 
АД – 1 

 
Извјештај о раду Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021. године 

 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић дао је уводно образложење. 
 
Одборник Драгиша Цвијић присуствује сједници од овог дијела засједања. Ради се са 25 
одборника. 

 
Учешће у расправи су узели одборници Зоран Латиновић, Радислав Дончић и Бранко 
Страживук. Одборник Зоран Латиновић је у расправи учествовао испред Клуба одборника 
СДС-ПДП. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Зоран Латиновић је искористио своје право на реплику. 
 
Одборник Бранислав Мракић присуствује сједници од овог дијела засједања. Ради се са 
26 одборника. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Градишка за 

2021. године. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД – 2 
 

Извјештај о реализацији годишњег плана имплементације Стратегије развоја града 
Градишка од 2019 - 2027. године, за 2021. годину. 

 
Уводно образложење дао је Дарко Врховац испред Одјељења за развој и међународне 
пројекте. 
 
Предсједник Комисије за планирање развоја града Синиша Аџић је прочитао мишљење 
Комисије: Комисија за планирање развоја града Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 24.5.2022. године разматрала је: 
 
1. Извјештај о извршењу Акционог плана имплементације Стратегије развоја града 

Градишка од 2019 - 2027. године, за 2021. годину. 
      

2. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 
2019-2023. година за 2021. годину. 

 
Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акти могу упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
  
У расправи су учествовали одборници Радислав Дончић, Зоран Латиновић, Томислав 
Ковачевић и Драгиша Цвијић. 
 
Одборник Бојан Вујановић присуствује сједници од овог дијела засједања. Ради се са 27 
одборника. 
 
Одборник Зоран Латиновић је искористио своје право на реплику. 
 
Завршну ријеч дао је градоначелник Зоран Аџић. 
 
Одборник Радислав Дончић је искористио своје право на реплику. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег плана имплементације Стратегије 

развоја града Градишка од 2019 - 2027. године, за 2021. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 3 
 

Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 
2019-2023. година за 2021. годину. 

 
Уводно образложење дао је Дарко Врховац испред Одјељења за развој и међународне 
пројекте. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  
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О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка 
за период 2019-2023. година за 2021. годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 4 

 
Извјештај о реализацији Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју 

града Градишка за 2021. годину. 
 
Уводно образложење дала је Здравка Мацура испред Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 25 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја локалних путева и улица на 

подручју града Градишка за 2021. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 5 
 

Извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне 
дјелатности: КП „Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. Градишка и КП 

„Топлана“ а.д. Градишка. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Извјештаја Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности: КП „Водовод“ а.д. Градишка, КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Градишка и КП „Топлана“ а.д. Градишка. 

 
(Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 6 
 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. годину. 

 

Предсједник Савјета за образовање и куклтуру Јована Кодић је прочитала мишљење 
Савјета: Савјет за образовање и културу Скупштине града Градишка на сједници 
одржаној 24.5.2022. године разматраo је: 
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1. Извјештај о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за предшколско васпитање 

и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. годину. 
      

2. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ Градишка за 2021. 
годину. 

       
3. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 2021. 

годину. 
       

4. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ Градишка за 
2021. годину. 

     
5. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште Градишка“ 

Градишка за 2021. годину. 
 
6. Информација о стању у области културе на подручју града Градишка за 2021. годину. 

 

7. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања града 
Градишка. 

 
Савјет је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити 

Скупштини на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Бранислав Мракић. 
 
Директорица ЈПУ „Лепа Радић“ Сузана Иваштанин је дала одговоре на постављена 
питања. 
 
Замјеник градоначелника Драгана Илић је дала одговоре на постављена питања. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 26 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ Градишка за 2021. 
годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 7 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ Градишка за 2021. 

годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  
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О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Културни центар“ 
Градишка за 2021. годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 8 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ Градишка за 2021. 

годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  

О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Завичајни музеј“ 
Градишка за 2021. годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 9 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ Градишка за 

2021. годину. 
 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 
одборника и Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова 
„уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Народна библиотека“ 

Градишка за 2021. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД - 10 
 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште Градишка“ 
Градишка за 2021. годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  
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О Д Л У К У 
 

о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈУ „Градско позориште 
Градишка“ Градишка за 2021. годину. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
АД – 11 

 
Извјештај о пословању и годишњи обрачун „Развојна агенција Градишка - РАГА“ за 

2021. годину. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун „Развојна агенција 

Градишка - РАГА“ за 2021. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 12 
 

Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈП СЦ „Servitium“ Градишка за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 27 
одборника и Скупштина је са 22 гласа „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ 
донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП СЦ „Servitium“ Градишка 

за 2021. годину. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 13 
 

Информација о стању у пољопривреди на подручју града Градишка за 2021. годину. 
 
Уводно образложење дао је др Горан Мирјанић начелник Одјељења за пољопривреду и 
рурални развој. 
 
У расправи су учествовали одборници Зоран Векић, Радислав Дончић, Бојан Вујановић, 
Бранислав Мракић, Зоран Латиновић и Страхиња Јуришић. Одборник Радислав Дончић је 
у расправи учествовао испред Клуба одборника СДС-ПДП.  
Одборник Бојан Вујановић је предложио да се више пажње посвети рибарству и 
подстакне производња рибе као намирнице. 
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Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о стању у пољопривреди на подручју града Градишка за 

2021. годину. 
 

 
АД – 14 

 

Информација о стању у области шумарства и ловства на подручју града Градишка 
за 2021. годину. 

 
У расправи су учествовали одборници Бранислав Мракић, Радислав Дончић, Зоран 
Латиновић, Звјездан Панић, Драгиша Цвијић и Томислав Ковачевић. Одборници 
Бранислав Мракић и Томислав Ковачевић су у расправи учествовали и испред својих 
клубова одборника.  
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 24 одборника и 
Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о стању у области шумарства и ловства на подручју града 

Градишка за 2021. годину. 
 

 
АД – 15 

 
Информација о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у систему 
централног гријања на подручју града у грејној сезони 2021/2022. година и 

реализацији уговора закљученог између Града Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бањалука. 
 

За расправу није било пријављених. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 
одборника и Скупштина је са 21 глас „за“, без гласова „против“ и уз 1 глас „уздржан“ 
донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
о усвајању Информације о производњи и дистрибуцији топлотне енергије у 

систему централног гријања на подручју града у грејној сезони 2021/2022. година и 
реализацији уговора закљученог између Града Градишка и ИЕЕ д.о.о. Бањалука. 

 
 

АД – 16 
 

Информација о стању у области културе на подручју града Градишка за 2021. 
годину. 

 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовао 21 одборник и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 2 гласа „уздржан“ донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
 

о усвајању Информације о стању у области културе на подручју града Градишка за 
2021. годину. 

 
 

АД – 17 
 

Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања 
града Градишка. 

 
Уводно образложење дао је Дарко Врховац испред Одјељења за развој и међународне 
пројекте. 
 
Замјеник предсједника Комисије за статутарна питања и прописе Предраг Љубичић је 
прочитао мишљење Комисије: Комисија за статутарна питања и прописе Скупштине града 
Градишка на сједници одржаној 24.5.2022. године разматрала је: 
 
1. Приједлог Одлуке о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања града 

Градишка. 
 

2. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима 
града Градишка. 

 
3. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 

4. Приједлоге одлука о отпису потраживања: 
- Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење комуналних 

добара од општег интереса. 
- Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског 

земљишта. 
- Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате. 
- Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте. 

 

Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акти у погледу 
усаглашености са позитивним законским прописима могу упутити Скупштини на 
разматрање у предложеном тексту.  
 
У расправи су учествовали одборници Зоран Векић и Давор Глишић. Одборник Зоран 
Векић је предложио да би требали ићи са закључцима према Министарству просвјете и 
културе да ускладе програме са потребама тржишта рада. Предложио је и да се свим 
студентима обезбиједе стипендије, а оним истакнутим и нешто више као што је сигуран 
приправнички стаж, сигурно запослење.   
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела 

 
О Д Л У К У 

 
о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања града Градишка. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
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АД - 18 

 
Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног 

предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 
 
Начелник Службе градоначелника Горан Суботић дао је уводно образложење за све три 
тачке везане за Радио телевизију Градишка. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа „Радио 

телевизија Градишка“ Градишка. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 19 
 

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о промјени облика организовања ЈП „Радио 
телевизија Градишка“ Градишка. 

- Статутарна одлука о допуни Статута Јавног предузећа „Радио телевизија 
Градишка“ Градишка.  

 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о измјени Одлуке о промјени облика организовања ЈП „Радио телевизија Градишка“ 

Градишка. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 3 гласа „уздржан“ донијела  

 
С Т А Т У Т А Р Н У  О Д Л У К У 

 
о допуни Статута Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка. 

 
(Статутарна одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 20 
 

Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на 
путевима града Градишка. 

 
Уводно образложење дала је Здравка Мацура испред Одјељења за комуналне и стамбене 
послове. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Драгиша Цвијић. 
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Завршна ријеч градоначелник Зоран Аџић. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 22 одборника и 
Скупштина је једногласно са 22 гласа донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка. 

 
(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 21 
 

План за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода. 
 

Уводно образложење дао је Никола Мумало начелник Одјељења за финансије. 
 
За расправу није било пријављених. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је једногласно са 23 гласа „за“ донијела  

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода. 
 

(Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 22 
 

Приједлози одлука о отпису потраживања: 
- Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење комуналних 

добара од општег интереса. 
- Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског 

земљишта. 
- Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате. 
- Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте. 

 
Уводно образложење дао је Никола Мумало начелник Одјељења за финансије. 
 

Предсједник Скупштине је прочитао мишљење Одбора за буџет и финансије: Одбор за 
буџет и финансије Скупштине града Градишка на сједници одржаној 24.5.2022. године 
разматраo је: 
 

1. Приједлози одлука о отпису потраживања: 
 

- Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење комуналних 
добара од општег интереса. 

- Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског 
земљишта. 

- Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате. 
- Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте. 
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Одбор је једногласно усвојио мишљење да се предметни акти могу упутити Скупштини на 
разматрање у предложеном тексту. 
 
За расправу није било пријављених.  
 
За све одлуке се гласало обједињено.  
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 24 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење комуналних добара од 
општег интереса. 

 
О Д Л У К У 

 
о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског 

земљишта. 
 

О Д Л У К У 
 

о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате. 
 

О Д Л У К У 
 

о отпису потраживања по основу једнократне ренте. 
 

(Одлуке ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 

АД – 23 
 
Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 

Предраг Јованић испред „АЦС СТУДИО“ д.о.о. Бања Лука је извршио презентацију Плана. 
 
Замјеник предсједника Комисије за просторно уређење Сњежана Гвозден је прочитала 
мишљење Комисије: Комисија за просторно уређење Скупштине града Градишка на 
сједници одржаној 23.5.2022. године разматрала је: 

 
1. Приједлог Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја 

„Агроиндустријска зона Нова Топола“. 
 
Комисија је једногласно усвојила мишљење да се предметни акт може упутити Скупштини 
на разматрање у предложеном тексту. 
 
Учешће у расправи је узео одборник Зоран Латиновић.  
 
Предраг Јованић је дао одговоре на постављена питања. 
 
Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је једногласно са 23 гласа „за“ донијела  
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О Д Л У К У 
 

о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја „Агроиндустријска зона 
Нова Топола“. 

 
(Одлуке ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

АД – 24 
 

Приједлози аката из области имовинско-правних односа: 

  Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка. 

  Одлука о прихватању поклона. 

  Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, 
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 

 
Уводно образложење дао је Горан Суботић начелник Службе градоначелника. 
За расправу није било пријављених. 
 
Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног 

предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању су присустовала 23 одборника и 
Скупштина је са 19 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 4 гласа „уздржан“ донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног 
предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка. 

 
(Одлуке ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 

 
 

Одлука о прихватању поклона. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Скупштина је једногласно донијела  
 

О Д Л У К У 
 

о прихватању поклона. 
 

(Одлуке ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског 
земљишта непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, 

ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 
 

Секретар је утврдио бројно стање одборника. Гласању је присустовало 25 одборника и 
Скупштина је са 20 гласова „за“, без гласова „против“ и уз 5 гласова „уздржан“ донијела  
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О Д Л У К У 
 

о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта 
непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП 

„Електрокрајина“ а.д. Бања Лука. 
 

(Одлуке ће се објавити у „Службеном гласнику града Градишка“). 
 
 

АД – 25 
 

 

Одборничка питања: 
 
 
Није било коментара одговора на постављена питања.  
 
Нова питања: 
 
Одборница Сњежана Гвозден 
 

1. Становнике улице 16. Крајишке бригаде и то оног дијела улице који иде према Бок 
Јанковцу и након раскршћа гдје су зграде породица погинулих бораца, скреће 
десно, интересују да ли ове године могу очекивати постављање расвјетних тијела, 
на већ постојеће бетонске стубове. Због великог броја дјеце у овом насељу 
мјештани имају намјеру на приватној парцели направити дјечије игралиште па би 
улична расвјета и те како добро дошла. 
 

Одборник Звјездан Панић 
 

1. Постављам питање директору Дома здравља (потпредсједнику Скупштине) тј. 
тражимо од њега да хитно предузме потребне мјере по питању рада амбуланте 
породичне медицине у МЗ Горњи Подградци. Овдје да не набрајамо све недостатке 
тј. проблеме указаћемо на један, да никада није било да се у овој амбуланти само 
једном седмично вади крв (четвртком). Напомињем да ова амбуланта покрива  
мјесне заједнице: Горњи Подградци, Доњи Подградци, Јабланица, Милошево Брдо, 
Совјак и Требовљани. 

 
Одборник Зоран Векић 

 
МЗ Чатрња (локација укључење на обилазницу) 

1. Грађанин који са породицом станује у кући преко пута укључења на обилазницу се 
жали да је већ у два наврата дошло до слијетања  возила у његово двориште гдје су 
возачи који се искључују са обилазнице продужили право у његово двориште и 
самим тим угрозили своју и њихову безбједност. Иако је свјестан да то није 
надлежност града Градишка, моли да надлежно одјељење упути захтјев управљачу 
пута ЈП „Путеви РС“ за постављањем додатне саобраћајне сигнализације како би се 
лице мјеста додатно обезбједило, а самим тим избјегле потенцијалне нежељене 
посљедице. 

 
Одборник Драгиша Цвијић 
 

1. Аутобуска линија Градишка – Турјак. 
Мјештани који користе јавни превоз у споменутој линији забринути су и негодују 
укидањем линије од 10.6.2022. године. Престанком школске године укида се 
линија. Самим тим одређени број грађана који користи јавни превоз замољава 
град Градишка да пронађе рјешење и да бар једном дневно буде уведена линија 
Градишка –Турјак. 
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Иницијатива Клуба одборника СДС-ПДП 
 
У складу са чланом 127. Пословника о раду Скупштине града Градишка, у име Клуба 
СДС/ПДП достављам Вам 

 
ИНИЦИЈАТИВУ 

 
За одобравање новчане помоћи из буџетске резерве Града Градишка у износу од по 
10.000,00 КМ општинама Берковићи и Љубиње, у сврху санирања штета насталих као 
последица разорног земљотреса од 22. априла ове године. 
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  
  

Дана 22. априла 2022. године подручје источне Херцеговине, погодио је снажан 
земљотрес, са епицентром на подручју општине Берковићи. Том приликом оштећено је 
370 објеката на подручју Берковића и 333 објекта на подручју општине Љубиње. Процјена 
насталих штета је у току, али је већ евидентирано да је она вишемилионска и да ће ове 
двије неразвијене општине без шире помоћи, веома тешко моћи да их санирају. Влада 
Републике Српске је одобрила финансијску помоћ за хитну санацију 3 јавна објекта у 
Љубињу у укупном износу од 150.000,00 КМ, а помоћ за ове двије општине су у 
међувремену одобриле и поједине локалне заједнице из Републике Српске. 

 
 На 15. редовној сједници Скупштине Града предложили смо одобравање 
средстава из буџета Града Градишка на име помоћи за санирање последица разорног 
земљотреса у општинама Берковићи и Љубиње, што потврђујемо и кроз ову предметну 
иницијативу у писаном облику, у увјерењу да приходи и ликвидност буџета омогућавају 
њену реализацију.“ 
 
 
Сједница је завршена у 14:35 часова. 
 
 
 
Записник водила Маја Зрнић. 

 
 
 

                СЕКРЕТАР                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
             Немања Панић                                                                Миленко Павловић 


